
Vi har brug for hinanden – både i hverdagen og i 
krisetid. Tiden med corona har vist, at der er behov 
for, at vi gør mere for at modvirke ensomhed, 
mistrivsel og social isolation. Mens vi alle venter på 
en vaccine mod Covid-19, inviterer Røde Kors dig og 
resten af danskerne med til en vigtig samtale. 

Sammen vil vi udvikle en social vaccine, der kan 
modvirke de negative sociale konsekvenser, der er 
fulgt med coronakrisen. Og vi har brug for din hjælp. 

På 15 lokale folkemøder vil vi sammen sætte ord 
på udfordringerne og finde frem til løsninger. Her 
vil stærke stemmer og aktive lokale ildsjæle give 
inspiration til, hvordan vi sammen skaber en social 
vaccine mod corona.

Den 24. juni kommer folkemødet til Esbjerg.

Kurt Strand og Lene Johansen er vores værter 
på turen, Lasse Rimmer får os til at trække på 
smilebåndet, og Anders Ladekarl samler op på de 
gode ideer fra by til by. Det bliver både sjovt og 
alvorligt, når vi går sammen om en social vaccine 
mod corona.

Der er folkemøde kl. 18:00 i Musikhuset Esbjerg. Du 
er hermed inviteret - men der er få pladser, så skynd 
dig at melde dig til her:
www.rodekors.dk/corona/folkemoeder

Alle retningslinjer og krav om afstand 
overholdes. Derfor vil der kun være et 

begrænset antal fysiske pladser. Du kan også 
deltage digitalt med livestreaming, der giver rig 
mulighed for interaktion, så alle kan være med 
hjemme fra stuerne på computer, tablet eller 
smartphone.

#socialvaccine

sammen om en social vaccine mod corona



PROGRAM

18.00  Ankomst 
Både det fysiske og det virtuelle rum åbner. Find 
din plads, skænk en kop kaffe og få hjælp til teknik. 

18.30 Hvorfor er der behov for en social vaccine? 
Velkomst ved aftenens vært: Kurt Strand eller Lene 
Johansen.
 
18.45  Borgmester-stafetten
Borgmesteren i din kommune tager imod stafetten 
fra forrige stop på turen. 

18.55  Debat: Vores erfaringer
Ildsjæle og frivillige deler lokale erfaringer og 
eksempler på ideer og initiativer, der modvirker 
mistrivsel og ensomhed.  

19.25 Stand-up show med Lasse Rimmer: 
Danmark i coronaens tid.

19.55  Debat: Den sociale vaccine
Sammen med lokale eksperter og nøgleaktører taler 
vi om, hvad der kan gøres mod social isolation.

20.25  Social Vaccine-Banko
Vi bliver alle klogere på social isolation under 
coronakrisen samtidig med, at der er mulighed for 
at vinde sociale bankopræmier.

20.45 – 21.00  Tak for i aften 
Afslutning ved aftenens vært og Anders Ladekarl, 
generalsekretær i Røde Kors i Danmark.

HVAD:
Røde Kors har taget initiativ til folkemøderne. 
Møderne er for alle: Vi inviterer det samlede 
civilsamfund, ildsjæle og repræsentanter fra 
virksomheder og myndigheder til en fælles dialog 
om, hvordan vi afhjælper mistrivsel og ensomhed 
under og efter coronakrisen. 

HVEM:
Folkemøderne er for dig, der selv oplever isolation 
og for dig, der gerne vil gøre mere for dem, der har 
brug for en hånd. Vi vil gerne have dit indspark, 
uanset om du har en god idé, du gerne vil dele med 
os, eller du arbejder professionelt eller frivilligt med 
dem, der har det sværest under coronakrisen.

HVORFOR:
Vi har brug for at finde nye måder at være 
sammen på, skabe nye fællesskaber og nærvær. 
For coronakrisen er for mange af os langt fra ovre. 
Sammen vil vi udvikle et idékatalog, der skal udgøre 
en social vaccine mod ensomhed, mistrivsel og 
social isolation. Det har vi brug for din hjælp til.

Folkemøderne afholdes i samarbejde med
og dit lokale Frivilligcenter


